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 تأثیر استرس و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف
 

 1نسیم قلی پور

 

 چکیده 

توصیفی  پژوهش حاضررس از این پژوهش  بررسی تأثیر استرس و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف استهدف 

مبتال شدن به  الاحتماسترس و  اضطراب از که  همبستگی بود. که به صورت گذشته نگر انجام گرفت جامعه آماری : تمام افرادی

 -بود که در دو مرحله انجام گرفت: الف روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای  شدر این پژوه را دارند. 99-98کرونا  در سال 

 -تکمیل کرد. ب  مرحله شناسایی: در این مرحله  نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه مربوطه  را

ه عنوان نمونه انتخاب شدند به برش کسب کرده باشند نفر از افراد که نمره باالتر از نقط 100مرحله انتخاب آزمودنیها: در این مرحله 

وهش به منظور افزایش در این پژ.نفر می باشد 30با توجه به اینکه در روش همبستگی حداقل حجم نمونه به ازای هر متغیر پیش بین 

ینه پژوهشی و نظریه های مناسب با پیشو  استفاده از منابع کتابخانه ایابتدا با  نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. 100اعتبار بیرونی 

یمارستانها ب شد ، سپس با کسب مجوزهای الزم ، به  و سپس مطالب مورد نظر ، جمع آوریاین پژوهش ، مطالعه و بررسی شد 

پس از مونه مورد و نگرفت و پس از انتخاب  رمراجعه و پس از نمونه گیری اولیه پرسشنامه استرس و اضطراب در اختیارافراد قرا

س می باشدیافته :  با تحلیل  شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اضطراب ، و پرسشنامه استر  SPSSجمع آوری داده ها نتایج توسط 

داری وجود دارد  برای کل متغییرهای استرس و اضطراب  تفاوت معنی rتوجه به جدول یافته ها نشان میدهد که سطح معنی داری 

ی کرونا باعث بیمارفت که بیماری کرونا باعث افزایش استرس و اضطراب افراد می شود. نتیجه گیری :.پس می توان نتیجه گر

ختالل در وضع اقتصادی افزایش استرس و اضطراب افراد شده وافراد به خاطر بیماری خود را در خانه قرنطینه کردند  و این باعث ا

توان در این شد که می هارتهای مقابله با استرس و اضطراب  مناسب استفادهعالوه بر آموزش م  در این پژوهش افراد جامعه شده و 

ها راههای مقابله زمودنیدهد آگردید. به طوری که نتایج نشان میباره گفت که اصالح این رفتارها منجر به باورها و تفکرات جدید 

 ند.مبتال شدن به کرونا استفاده کن با استرس و اضطراب را یادگرفته و از آنها در موقعیت های مناسب و موقع

 :استرس ، اضطراب ، بیماری کرونا واژگان کلیدی
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 مقدمه 

عفونت تنفسی کرونا  های موجود مقاوم استویروس ایجاد کننده آن بسیار قدرتمند بوده و در برابر آنتی بیوتیک ویروس کرونا، 

توان آن را با آنتی . )ویروس عفونت باکتریایی نیست بنابراین نمیگذارد بسیار جدی است.  که در حال حاضر بر چین تأثیر می

 1یا)اگلسبتوان به تب، سرفه، تنگی نفس و مشکالت حاد تنفسی اشاره کرداز عالیم اصلی بیماری کرونا می ها درمان کرد(.بیوتیک

ادامه داشت.  1980طور مداوم تا اواسط دهه ها تا بهکشف شدند و مطالعه بر روی آن 1965ها در سال کرونو ویروس .(1979، 

های چین و سازمان جهانی بهداشت بررسی شده و متخصصان این تعداد زیادی نمونه از بیماران مبتال به این ویروس در آزمایشگاه

ویروس کرونا کشف شده بود و با مورد اخیر تعداد آن به هفت  نمونه از 6 اند. تاکنون شناخته "ویروس کرونا"ویروس را از خانواده 

کالت گوارشی نظیر های چند روزه ظاهراً بدون دلیل نیز داشته باشد. در موارد حاد مشهمچنین بیمار ممکن است سرفه رسدمی

تواند بیمار را به همودیالیز ورد میاست که این ماسهال، نارسایی حاد تنفسی، اختالالت انعقادی خون و نارسایی کلیه نیز گزارش شده

اند و حدود ای از چین شیوع پیدا کرده و افراد زیادی به آن مبتال شدهدر منطقه (19 – ویروس کرونای جدید )کوویدنیازمند کند.

ی معمولی تا ها هستند که از ویروس سرماخوردگخانواده بزرگی از ویروس  ها اند. کروناویروسدرصد از این افراد فوت کرده 2

متاسفانه در روزهای گذشته چندین نفر مبتال به ویروس کرونا در قم، تهران  .(1980)لورس ، شود. عامل بیماری سارس را شامل می

شرایط اضطراری »اند. سازمان جهانی بهداشت به دلیل شیوع ویروس در خارج از چین و رشت شناسایی شدند و حتی فوت کرده

اجتناب  ها غیرقابلاسترس و اضطراب در مواجهه با بحرانتوصیف کرده است. « سابقهشیوع بی»آن را  اعالم کرده و« جهانی

تر خطر است تا فرد جهت پیشگیری و محافظت خود از آسیب، هر چه سریعدهنده هشدار و اعالم. استرس نشان(1398)اکبری ، است

های اولیه در مقابل حیوانات درنده و افزایش تر انسانباعث واکنش سریعگونه که استرس از نظر تکاملی همان واکنش نشان دهد.

بنابراین در  دهیم.شده، اکنون نیز ما با شنیدن ناگهانی صدای بوق اتومبیل با سرعت بیشتری واکنش نشان میبودنشان میاحتمال زنده

، آنچه غیرطبیعی است نبود سطح الزمی از اضطراب حال حاضر با وجود هشدارهای مربوط به جدی بودن احتمال شیوع و خطر کرونا

تنها کارساز نیست، تواند باعث اختالل در عملکرد روزانه فرد و همچنین آسیب فیزیکی گردد نهاضطراب زیاد که می و استرس است.

س استرس زیاد باعث طور که هنگام یک آزمون حسا. همان(1391د)ابوالقاسمی و همکاران ، شولکه باعث مشکالت زیادی نیز میب

 شود.خیالی و عدم تالش میشود، در مقابل عدم میزان برانگیختگی الزم نیز منجر به بیتخریب عملکرد و از دست دادن تمرکزتان می

 مورد،های بیسرفه خوابی،بی ،  لرزش  افزایش فشارخون، افزایش ضربان قلب، از حد شامل: عوارض فیزیولوژیکی استرس بیش

برند، معموالً افرادی که نسبت به ویروس کرونا از سطح باالی برانگیختگی و اضطراب رنج می. سردرد،  مشکالت سوءهاضمه ، تهوع

کنند با فکر نکردن درباره کرونا از میزان ای هستند. افراد مضطرب سعی میکار مقابلهخود از شرایط فعلی ناراضی بوده و به دنبال راه

دهد! بر اساس این ی عکس میی این تالش آگاهانه برای سرکوب افکار مربوط به کرونا معموالً نتیجهنتیجهاما  استرس خود بکاهند.

شده اثر ریباند افکار سرکوب گردد.ی افکار باعث شدت گرفتن همان افکار در ذهنمان میاثر ریباند، تالش برای سرکوب آگاهانه

گردد. بنابراین تصمیم شما برای فکر دیوار پرتاب و با قدرت بیشتر به خودمان برمی داند که با شدت تمام به سمترا مانند توپی می

جای تالش برای سرکوب افکارتان، گردد؛ بنابراین دست از مقاومت بردارید و بهنکردن به کرونا باعث شدت گرفتن این افکار می

در چین درباره این بیماری انجام شده و طی آن پرونده پژوهشی که  با پذیرش استرس و افکارتان به بهتر شدن اوضاع کمک کنید

درصد بیماران نشانه های خفیفی از بیماری داشتند، در حالی که سالمندان،  80هزار بیمار بررسی شده، نشان می دهد که بیش از  ۴۴

های مرکز کنترل و پشگیری بق دادهط .(1393)اسبقی ، اندای و کادر پزشکی بیشتر در معرض خطر بودههای زمینهمبتالیان به بیماری
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این نوع ویروس جزو خانواده بزرگی از  درصد از موارد بیماری حاد بوده است. ۴/7سی(، دیسیهای چین )سیاز بیماری

 شود.سرعت انتقال این ویروس چقدر است؟هاست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل میویروس

آید شمار مبتالیان به این ویروس در مدت چند روز به به هزاران نفر است. اما در حقیقت بسیاری از موارد تازه مبتال به این به نظر می

اطالعات کمی درباره نرخ رشد این اپیدمی وجود دارد. اما  ویروس، از چند روز قبل بیمار شده بودند و با تاخیر شناسایی شدند.

تا  .(1970)اگلسبای و همکاران ، شده استبیماران مبتال به این ویروس احتماال باالتر از موارد ثبتمتخصصان معتقدند که شمار 

این بیماری  کنون مواردی از ابتالی به این بیماری در تایلند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، استرالیا و ایاالت متحده هم مشاهده شده است.

اند که پیشتر به این شهر سفر کرده و تمام مبتالیان به آن در کشورهای مختلف کسانی بودهنخستین بار در شهر ووهان چین بروز کرد 

در اواخر  کنند،ها نفر که برای جشن سال نو میالدی در چین سفر میاما این نگرانی وجود دارد که این ویروس توسط میلیون بودند.

 کنند ناشناخته است.ییر و جهش هستند. اما اینکه به چه صورتی تغییر میها همیشه در حال تغگیر شود.ویروسماه جاری میالدی، همه

تر ممکن است تکامل حیوانی به گونه دیگری منتقل شده است. این ویروس برای انتقال آسان خانواده ویروس کرونا همیشه از گونه

 شود؟این ویروس چطور متوقف می ضوع هستند. تری شود. دانشمندان در حال تحقیق درباره این موسخت پیدا کند و موجب بیماری

واکسنی برای این ویروس وجود ندارد. بنابراین تنها راه جلوگیری از سرایت آن تشخیص زودهنگام و درمان بیمار در قرنطینه 

ناشی از بیماری در انتها هدف از این پژوهش پاسخ به این سؤال است است که  استرس و اضطراب .(1380)الویس  و همکاران ، است

 کرونا در افراد مختلف تأثیر دارد .

 فرضیه

 استرس  و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر دارد 

 تأثیر دارد  ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  استرس  

 اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر دارد . 

 

 

 روش 

استرس و   که  توصیفی همبستگی بود. که به صورت گذشته نگر انجام گرفت جامعه آماری : تمام افرادی روش پژوهش حاضر

بود که در  مونه گیری تصادفی مرحله ایرا دارند. در این پژوهش  روش ن 99-98مبتال شدن به کرونا  در سال احتمال  اضطراب از 

 دو مرحله انجام گرفت:

مرحله شناسایی: در این مرحله  نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه مربوطه  را  تکمیل کرد.  -الف

نفر از افراد که نمره باالتر از نقطه برش کسب کرده باشند به عنوان نمونه انتخاب  100مرحله انتخاب آزمودنیها: در این مرحله  -ب

. در این (1380)دالور، نفر می باشد 30در روش همبستگی حداقل حجم نمونه به ازای هر متغیر پیش بین  شدند با توجه به اینکه

ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای ) کتاب های  نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. 100پژوهش به منظور افزایش اعتبار بیرونی 

ب با این پژوهش ، مطالعه و عتبر اینترنتی ( ، پیشینه پژوهشی و نظریه های مناستخصصی ، مجالت علمی پژوهشی و سایت های م

 مراجعه و پس از نمونه گیریبه بیمارستانها  شد ، سپس با کسب مجوزهای الزم ، و سپس مطالب مورد نظر ، جمع آوریشد  بررسی

ب نمونه مورد و پس از جمع آوری داده ها نتایج توسط گرفت و پس از انتخا ردر اختیارافراد قرا اولیه پرسشنامه استرس و اضطراب 

SPSS    .تحلیل  شد 

 ابزار
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 پرسشنامه اضطراب 

 سنجی دخو سمقیا یک پرسشنامهن ــی. ا گردید   دهتفاــس)بک (  ا ابطرــضا  پرسشنامه هکوتا مفر صلیا نسخهاز  هشوپژ یندر ا

 عیتـضو جهو بهترین به کهرا  تیرعباو  ستا  هدـش حمطر گزینه رچها ر،مذکو راتعبااز  یک هر با بطهو در را تـسا رتعبا 18 با

 هـتوج ،المتـس اـب رتبطـم یاـه  یـنانگر اـب بطهدر را نموآز ینا راتعبا.  نماید بنتخاا ،کند می توصیف خیرا هما 6 یـطاو را 

 حمطر یاـه  هـگزین هـب اریذـرگـنم مهنگا به.   ستا ریبیما یک  هـب تالـبا كاـهولن یپیامدهاو  بدنی اتتغییر یا تحساساا هـب

 ،دـکن بنتخارا ا هـگزین کـیاز  یشـب درـف که تیرصودر  دگیر می  تعلق3 اـت صفر بینه  ای   نمر راتعبااز  یک هر ایبر هشد

 هـک دـنداد ننشا دمتعد یاـه یـسربر.  دوـش  یـم بنتخاا اریگذ  هنمر ایبر دمیگیر قـتعلآن  هـب یاالترـب هرـنم هـکی  ه اـگزین

  (. 2016، 1. متغییر بوده است)راسین /95. تا /71بین  یـندروانی سـهماز  ساـمقی نـیا

              

 پرسشنامه استرس 

سوال(، رقابتی  6خرده مقیاس عجله کاری ) ۴گویه و  1۴ساخته شده است که از  ( 1980) 2پرسشنامه استرس توسط اورلی و گیردانو

سوال( تشکیل شده است که به منظور خودارزیابی  2سوال( و انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب ) 2سوال(، حرص زدن ) ۴) بودن

 شخصیت با توجه به الگوهای نوع الف و ب شخصیت بکار می رود.

 روایی و پایایی پرسشنامه
یعنی اینکه ابزار اندازه  ه گیری هر آنچه اندازه می گیردقابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در انداز

به معنای   باخ از صفرگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معموالً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرون

بت یک نزدیکتر باشد ده به عدد مثبه معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آم( + 1عدم پایداری، تا مثبت یک )

گرد اوری اطالعات  قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار

گلیسی بزار به زبان اناست که مقوالتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ا

 مطلوب را پرسشنامه این روایی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی )سنجش روایی و پایایی است(.ام

 است کرده ذکر مطلوب کرونباخ آلفای طبق را آن پایایی و کرده گزارش

 روش تجزیه وتحلیل اطالعات :
نحراف استاندارد(  هبستگی  پیرسون و و روشهای آمار توصیفی  ) میانگین و ا spss-21برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزار 

 شد.  روش رگرسیون چند متغیره استفاده 

                                                             
1 . Racin 

2 . Orlee & ghedano 
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 ها  یافته

 یافته های توصیفی 

 تاندارد زیر مولفه های  استرس و اضطرابمیانگین و انحراف اس(1جدول ) 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

  

 

 

 استرس         

 01/1 11/6 عجلة کاری  

 12/1 ۴5/12 رقابتی بودن 

 7۴/0 7۴/10 حرص دادن 

 2۴/1 51/11 ترس  

انجام کار بدون برنامه ریزی 

 منناسب 

60/7 ۴5/0 

 02/۴ 2۴/3۴ اضطراب باال  اضطراب 

 19/3 1۴/38 پاییناضطراب  

 1۴/3 01/39 بدون اضطراب 

 23/12 12/13۴ بیماری کرونا 

( ،  12/1) ۴5/12(،  رقابتی بودن  برابر با  01/1) 11/6نشان می دهد که میانگین و )انحراف معیار(عجلة کاری برابر با )1جدول )

( ۴5/0) 60/7برابر با  انجام کار بدون برنامه ریزی منناسب (،  2۴/1) 51/11(، ترس  برابر با 7۴/0) 7۴/10حرص دادن برابر با 

برابر  پایین (، اضطراب 02/۴) 2۴/3۴می باشد. همچنین جدول فون نشان می دهد که میانگین )و انحراف معیار(اضطراب باال برابر با 

( می باشد. همچنین طبق اطالعات جدول فوق میانگین )و انحراف 1۴/3) 01/39برابر با  اضطراب بدون ( و19/3) 1۴/38با 

 ( می باشد.23/12) 12/13۴ماری کرونا برابر با معیار(بی

 یافته های استباطی 

 استرس  و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر دارد .فرضیه اول: 

 ون( برای بررسی ارتباط بین استرس واضطراب و بیماری کروناضرایب همبستگی )پیرس(2جدول )

  بیماری کرونا       شاخص های آماری متغییر ها

 استرس  
 23/0 ضریب همبستگی

 =p  01/0 سطح معنی داری

 عجلة کاری  

 ۴3/0 ضریب همبستگی

 =p  02/0 سطح معنی داری

 رقابتی بودن              

 ۴1/0 ضریب همبستگی

 =p  000/0 سطح معنی داری

 16/0 ضریب همبستگی حرص دادن
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 =p  03/0 سطح معنی داری

 ترس 
 32/0 ضریب همبستگی

 =p  001/0 سطح معنی داری

 انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب
 52/0 ضریب همبستگی

 =p  001/0 سطح معنی داری

 اضطراب 
 18/0 ضریب همبستگی

 =p  01/0 سطح معنی داری

 اضطراب باال 
 21/0 ضریب همبستگی

 =p  001/0 سطح معنی داری

 اضطراب پایین  
 19/0 ضریب همبستگی

 =p  01/0 سطح معنی داری

 

از حداقل پیرسون برای کل متغیرها  rمالحظه می شود که سطح معنی داری آزمون (2س اطالعات بدست آمده از جدول )براسا

که بین زیر مولفه های استرس )عجلة کاری ، رقابتی بودن  کوچکتر می باشد. بنابراین می توان بیان نمود 05/0سطح معنی داری برابر 

از طرفی با نگاه کردن  دارد. وجود داری معنی همبستگی ( بابیماری کرونا  ، حرص دادن ، ترس باال و انجام کار بدون برنامه ریزی 

بیشترین  اضطراب ، اضطراب باال  ر مولفه هایبه مقدار شدت همبستگی های بدست آمده در جدول فوق، می توان گفت که از بین زی

 متغیر دو بین همبستگی دارند. نوع( را با بیماری کرونا 16/0دت همبستگی )کمترین ش ( و اضطراب پایین52/0گی )شدت همبست

مره های زیر مولفه های استرس عجلة کاری ، رقابتی بودن ، حرص دادن ، ترس باال و با افزایش ن یعنی و مثبت بوده خطی مذکور

نیز افزایش می یابد و  انجام کار بدون برنامه ریزی نامنتاسب (و اضطراب )اضطراب باال و اضطراب پایین (  نمره میزان بیماری کرونا

 گیرد. می قرار مورد تأیید پژوهش فرضیه بنابراین .بالعکس

 خالصه نتایج رگرسیون چند متغیری برای استرس و اضطراب و بیماری کرونا  (3جدول )

 ss Df ms F P مدل

 001/0 3۴/15 37/7389 9 36/6650۴ رگرسیون

   5۴/۴81 90 07/۴3339 باقیمانده

 R R2 ARS متغیرهای وابسته

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 T P استاندارد

B SE Beta 

 001/0 02/۴ - 31/27 87/109 - - - استرس 

 001/0 03/5 33/0 20/0 30/1 0/ 19 0/ 20 23/0 عجلة کاری 

 02/0 7۴/3 32/0 18/0 7۴/0 29/0 30/0 26/0 رقابتی بودن 
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 001/0 75/3 36/0 28/0 69/0 37/0 39/0 29/0 حرص دادن 

 001/0 37/1 19/0 20/0 39/0 38/0 ۴1/0 31/0 ترس  

انجام کار بدون برنامه  

 ریزی متناسب
32/0 ۴2/0 37/0 13/0 05/0 20/0 65/0 001/0 

 001/0 18/3 3۴/0 19/0 59/0 ۴3/0 ۴6/0 38/0 اضطراب               

 03/0 77/3 28/0 60/0 29/2 50/0 52/0 ۴7/0 اضطراب باال 

 01/0 7۴/3 27/0 62/0 33/2 50/0 53/0 ۴9/0  پایین اضطراب  

 0۴/0 92/2 18/0 8۴/0 25/1 ۴9/0 5۴/0 50/0 بدون اضطراب  

برای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای  عجلة کاری ، رقابتی بودن ، حرص دادن ، ترس ، انجام بدون کار برنامه ریزی متناسب ،  

به عنوان متغییرهای وابسته  و بیماری کرونا  به عنوان متغیر مستقل ، با  پایین ، بدون اضطراب اضطراب ، اضطراب باال ، اضطراب 

مشاهده می شود نتایج نشان می دهد  که حدود  (3لیل شدند. همانطور که در جدول )تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود تح

رقابتی بودن ، حرص دادن ، ترس ، انجام بدون کار برنامه ریزی متناسب  در صد از  بیماری کرونا  توسط متغیرهای  عجلة کاری ، 53

 05/0، اضطراب ، اضطراب باال ، اضطراب متوسط ، اضطراب پایین   تبیین می شود. چون همه متغیرها دارای سطح معناداری کمتر از 

درصد این متغیرها در متغیر  95د. لذا به احتمال است پس همه متغیرها در تعمیم نتایج به جامعه در معادله رگرسیون باقی می مانن

(، =3۴/0Beta( ورقابتی بودن )=36/0Betaمستقل )بیماری کرونا (  تاثیر دارد. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب  عجلة کاری  )

(،  =27/0Beta)  (،  اضطراب=28/0Beta(،  انجام بدون برنامه ریزی متناسب  )=32/0Beta(،  ترس  )=33/0Betaحرص دادن )

(   بیماری کرونا  را پیش بینی می =18/0Beta)   اضطراب  بدون( و=19/0Beta) پاین (، اضطراب =20/0Betaاضطراب باال  )

 کنند.

 تأثیر دارد. استرس  ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف فرضیه دوم: 

 )پیرسون( برای بررسی ارتباط استرس و بیماری کرونا ضرایب همبستگی(۴جدول )

 بیماری کرونا   شاخص های آماری متغییر ها

 عجلة کاری و رقابتی بودن و ترس 

 

 5۴/0 ضریب همبستگی

 =p  001/0 سطح معنی داری

 -32/0 ضریب همبستگی حرص دادن  

 =p  001/0 سطح معنی داری

 

 انجام کار بدون برنامه ریزی  

 29/0 ضریب همبستگی

 =p  01/0 سطح معنی داری

که این سطح بوده  001/0پیرسون برابر  rمالحظه می شود که سطح معنی داری آزمون  ۴ساس اطالعات بدست آمده از  جدول برا

 همبستگیو بیماری کرونا  ابراین می توان بیان نمود که بین استرس باال کوچکتر می باشد. بن 05/0از حداقل سطح معنی داری برابر 

که از این امر می  کلی از طرفی با نگاه کردن به مقدار شدت همبستگی بدست آمده در جدول فوق، نتیجه دارد.  وجود داری معنی

 دو بین همبستگی وجود دارد. نوعاسترس  باال و بیماری کرونا  بین دار و مثبت معنی رابطه درصد 5۴توان گرفت این است که 
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 همبستگی شدت می یابد و بالعکس.افزایش  استرس ؛ مبتال شدن به بیماری کرونا افزایش  با یعنی و مثبت بوده خطی مذکور متغیر

 .گیرد. می قرار مورد تأیید پژوهش فرضیه بنابراین. دارد قرار قوی نسبتاً سطح در متغیر دو بین

که این بوده  001/0پیرسون برابر  rمالحظه می شود که سطح معنی داری آزمون  ۴س اطالعات بدست آمده از جدول همچنین براسا

عجلة کاری و رقابتی بودن و ابراین می توان بیان نمود که بین  کوچکتر می باشد. بن 05/0سطح از حداقل سطح معنی داری برابر 

به مقدار شدت همبستگی بدست آمده در جدول فوق، از طرفی با نگاه کردن  دارد.  وجود داری معنی و بیماری کرونا رابطة   ترس

 حرص دادن و بیماری کرونا  بین دار و منفی معنی رابطه درصد 32گرفت این است که نتیجه  که از این امر می توان  کلی نتیجه

بیماری  ؛ میزانزی انجام کار بدون برنامه ریافزایش با  یعنی و معکوس بوده خطی مذکور متغیر دو بین همبستگی وجود دارد. نوع

مورد  پژوهش فرضیه بنابراین. دارد قرار قوی نسبتاً سطح در متغیر دو بین همبستگی شدت می یابد و بالعکس. افزایش  کرونا 

 .گیرد. می قرار تأیید

 اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر دارد . :فرضیه سوم 

 نتایج رگرسیون چند متغیری بین اضطراب و بیماری کرونا خالصه (5جدول )

 ss Df ms F P مدل

 000/0 52/20 ۴9/1۴307 3 ۴7/۴2922 رگرسیون

   09/697 96 96/66920 باقیمانده

 R R2 ARS متغییر وابسته 

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 T P استاندارد

B SE Beta 

 0۴/0 -26/0  29/2۴ -38/6 - - - اضطراب 

 001/0 -32/۴ -۴0/0 73/0 -19/3 15/0 16/0 -32/0 اضطراب باال 

 001/0 1۴/۴ 33/0 06/0  2۴/0 27/0 28/0 39/0 اضطراب پایین 

 001/0 05/۴ 35/0 23/0 96/0 37/0 39/0 ۴۴/0 بدون اضطراب  

متغیرهای اضطراب ، اضطراب باال ، اضطراب متوسط ، اضطراب پایین به عنوان متغییرهای وابسته  و  برای تعیین تاثیر هر یک از

مشاهده ( 5لیل شدند. همانطور که در جدول )، با تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود تحمستقلبه عنوان متغیر بیماری کرونا 

متغیرهای اضطراب ، اضطراب باال ، اضطراب توسط بیماری کرونا  در صد از واریانس  39که حدود   می شود نتایج نشان می دهد

است پس همه متغیرها در تعمیم نتایج  05/0تبیین می شود. چون همه متغیرها دارای سطح معناداری کمتر از پایین ، بدون اضطراب  

(  تاثیر دارد. با توجه در متغیر مستقل) بیماری کرونا  درصد این متغیرها  95تمال به جامعه در معادله رگرسیون باقی می مانند. لذا به اح

بیماری (  =33/0Beta) بدون اضطراب  ( و=35/0Beta) اضطراب پایین (، =Beta-۴0/0) اضطراب باال  به مقادیر بتا، به ترتیب

 .می کنند کرونا را تبیین
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 بحث و نتیجه گیری 

 اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر داردفرضیه اول: . استرس  و 

عنی داری وجود دارد برای کل متغییرهای استرس و اضطراب  تفاوت م rبا توجه به جدول یافته ها نشان میدهد که سطح معنی داری 

کاکاوند و همکاران  ین پژوهش باکه بیماری کرونا باعث افزایش استرس و اضطراب افراد می شود یافته ا .پس می توان نتیجه گرفت

 هم سو می باشد . (و دیگران 1392 ی و همکاران  )، خبیر  (1398) مهران پور (،1397)

ویدادهای اشترس ر( به اتفاق کارشناسان بخش پژوهش انستیتو روانپزشکی تهران با هدف آگاهی از 1397)  کاکاوند و همکاران 

ه باالترین نمره رخداد کلی برای ها نشان داده است کاند . نتایج مطالعه آنای انجام دادهطالعهساله م 18تا  15آور  در زندگی جوانان 

 شدن (( است.  دختران مربوط به رویداد های فشارزای )) مرتکب گناه شدن(( و برای پسران نمرة مربوط به رویداد ))تجدید

تهران نموده است وی  5زان  پسر اقدام به اجرای پژوهشی در منطقه آمو( برای بررسی میزان شدت استرس  دانش1398)  مهران پور 

شار روانی درك شده از های گروه نمونه توزیع نمود . نتایج نشان داد که شدت فماده را بین آزمودنی ۴1پرسشنامة خود ساخته با 

رستان غیر انتفاعی بوده نمونه مشابه در دبیآموزان سال اول دبیرستان های دولتی بیش از فشار روانی گزارش شده از سوی سوی دانش

 است

یماری  توسط موسوی، ای  با ب(تحت عنوان بررسی میزان  اضطراب دانشجویان و چگونگی رفتارهای مقابله1392 و همکاران ) خبیری 

اشی از استرسورهای روانی ن دهد که استرسورهای روانی دانشجویان بیشترامیر پور و براهنی انجام شده است . نتایج مطالعه نشان  می

در داری وجود دارد.  اند. همچنین بین استرس های روانی وارده بر دانشجویان با افت تحصیلی آن ها ارتباط معنیاجتماعی مواجه

ح این اره گفت که اصالبتوان در این این بیماری  عالوه بر آموزش مهارتهای مقابله با استرس و اضطراب  مناسب استفاده شد که می

ه اضطراب و کنترل رفتارهای ناسازگار،  عجلة کاری و ترس و رقابتی بودن و انجام کار بدون برنامه ریزی و راهکارهای مقابل

ه با استرس و اضطراب ها راههای مقابلدهد آزمودنیگردید. به طوری که نتایج نشان میاضطراب منجر به باورها و تفکرات جدید 

 در موقعیت های مناسب و موقع مبتال شدن به کرونا استفاده کنند. را یادگرفته و از آنها

 فرضیه دوم: استرس  ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر دارد.

جود دارد و همبستگی برای کل متغییرهای استرس تفاوت معنی داری و rبا توجه به جدول یافته ها نشان میدهد که سطح معنی داری 

سترس می شود یافته این س باال و بیماری کرونا وجود دارد .پس می توان نتیجه گرفتکه بیماری کرونا باعث افزایش امثبت بین استر

ربوط به خانواده م( عوامل مربوط به مدرسه ، حوادث 1398 ) .مهران پور هم سو می باشد ( و دیگران   1376کرمانی )پژوهش با

ن و وضعیت فقدان والدی ،ها ، بیماری والدین والدین از فرزندان و یا توقع بیش از حد آنچون درگیری با همدیگر ، انتقاد مداوم 

 شود.زا محسوب میآموزان دختر استرساقتصادی پایین خانواده برای دانش

ارضات اشویی و تعسازی در مقابل استرس بر میزان رضایت زندر پژوهشی ، به بررسی تأثیر آموزش مصون (1392اکبری و همکاران

اعث افزایش رضایت سازی در مقابل استرس بزناشویی همسران مبتال به استرس پرداختند و به این نتیجه رسیدند که آموزش مصون

 (.1392زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی بوده است)اکبری و همکاران ،

باشد . در حالی که والدین با استرس فرزندان  میهای ترتیبی والدین عامل مهمی در رشد شیوة مقابله ( شیوه1991و همکاران )1شل 

ها با فرزندان شان ، همان طور که بر ای خاصی را  به فرزندان یاد بدهند ، ولی نحوة رفتار و رابطة آنهای مقابلهممکن است رفتار

در این بیماری  واضح تأثیر دارد .   ها نیز به طوررشد شخصیت و سازگاری روانی آن ها تأثیرگذار است ، بر نحوة مقابله با استرس آن
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توان در این باره گفت که اصالح این رفتارهای ناسازگار، عالوه بر آموزش مهارتهای مقابله با استرس   مناسب استفاده شد که می

ی که نتایج نشان گردید. به طورعجلة کاری و رقابتی بودن و ترس ، انجام کار بدون برنامه ریزی  منجر به باورها و تفکرات جدید 

 مبتال شدن به کرونا استفاده کنندها راههای مقابله با استرس را یادگرفته و از آنها در موقعیت های مناسب و موقع دهد آزمودنیمی

 اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف  تأثیر دارد . فرضیه سوم :

جود دارد و همبستگی وبرای کل متغییرهای اضطراب تفاوت معنی داری  rبا توجه به جدول یافته ها نشان میدهد که سطح معنی داری 

ش اضطراب می شود مثبت بین اضطراب  باال و بیماری کرونا وجود دارد .پس می توان نتیجه گرفت که بیماری کرونا باعث افزای

 هم سو می باشد .   (و دیگران1395شم آبادی )قنبری هایافته این پژوهش با  

ه نشان میدهد ک«ی اثربخشی طرحواره درمانی اضطراب در دختران بیماربررس»( در پژوهشی تحت عنوان 1395قنبری هاشم آبادی  )

 کند. ل میروانی برای توسعه اضطراب و بیماری  عمبه عنوان یک عامل آسیب شناختی   حساس بودن نسبت به عالیم اضطراب 

ای انجام دادند که هدف مطالعه شناسایی انواع آموزان سال دوم دبیرستان مصاحبه( روی گروهی از دانش2010 ) همکاران و  1هتیس

ها بوده است نتایج نشان داد که ارتباط با والدین و خانواده ، کار و نیازهای های سازگاری در برابر آنو منابع فشار روانی و پاسخ

 عنوان منابع اصلی فشار روانی هستند .مالی به 

پذیرنده  –ساله دریافتند که کسانی والدین خود را با محبت  18تا 15نفر نوجوان  107( در تحقیقی بر روی 199۴و همکاران) 2جُرم

ها ها ، این ویژگیدین آنکردند. برعکس ، کسانی که والای متمرکز بر مسئله استفاده میهای مقابلهیدند ، بیشتر از تالشو انطباقی مید

کند ( زا یا رابطة فرد با آن تغییر نمیای متمرکز بر عاطفه) که به طور مستقیم شرایط استرسهای مقابلهرا نداشتند ، بیشتر از شیوه

 کردنداستفاده می

د مقایسه قرار دادند که نتایج نشان ساله مور 18تا 12نوجوان بهنجار  35نوجوان  افسرده و  39زا را در رویدادهای تنش (2010)3واتون

اند . رویدادهایی چون پایین بودن نمرة زای بیشتری را نسبت به نوجوانان بهنجار تجربه کردهداد نوجوانان افسرده رویدادهای استرس

 ها مربوط است .یدرسی ، مشاجره با والدین و ترك تحصیل به عنوان رویدادهایی  در نظر گرفته شده که مستقیماًبه رفتار آزمودن

زای زندگی در نوجوانی دریافتند که تعویض مدرسه ، شروع مالقات با ( در رابطه با حوادث استرس1997و همکارانش ) ۴سیمونز

های مذکور اعتماد به نفس کمتر و اند . افراد دارای ویژگیجنس مخالف ، بالغ شدن و دختر بودن همه در افزایش مشکالت سهیم

 گرفتند.زیادی داشتند ، در ضمن نسبت به کسانی که چنین تغییراتی نداشتند ، نمره کمتری می مشکالت رفتاری

ین باره گفت که اصالح توان در امناسب استفاده شد که می موزش مهارتهای مقابله با استرس و اضطراب عالوه بر آ  پژوهش در این 

. به طوری که نتایج گردیدرل اضطراب منجر به باورها و تفکرات جدید این رفتارهای ناسازگار، راهکارهای مقابله اضطراب و کنت

مبتال شدن به کرونا استفاده  ها راههای مقابله با  اضطراب را یادگرفته و از آنها در موقعیت های مناسب و موقعدهد آزمودنینشان می

رای بیماران  مبتال به با برگزاری دوره های آموزشی ببر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود نهادهای مشاوره ای و فرهنگی  کنند.

نحوة قرنطینه در خانه و  کرونا و افراد عادی  دارند، به آشنایی هر چه بیشتر آن ها با این ویروس و پیشگیری و رفع این  ویروس و

 ایجاد سرگرمی برای خود کمک نمایند.
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 قدردانی 

 ما پژوهش این انجام در که وانشناسان ربیمارستان وپزشکان و روانپزشکان و  ومسؤولین افراد و اطرافیان  آنها  کلیه از بدینوسیله تا می دانیم الزم خود بر

 .                        آوریم عمل به را تشکر و تقدیر مراتب یاری نمودند، را

www.rabinia.com

Rabinia.com



 

 منابع

(. اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس 1391ابوالقاسمی، عباس، اکبری، منصوره، رضیئی، حمیدرضا و نریمانی، محمد )-

بر نگرشهای مختل و مهارتهای حل مسئله اجتماعی در بیماران مبتال به بیماری های داخلی  ، مجله زنان بیماری های داخلی و مامایی 

 .  10-18ص  19دهم  شمارة ، نازایی ایران دورة پانز

 مجله. استرس اختالل برمیزان مبتالیان به استرس مقابل در سازی مصون آموزش تاثیر (. بررسی1392خدادادی،ن. ) اکبری، ب،-

 .9۴-103 هجدهم، کردستان،؛ دوره پزشکی علوم دانشگاه علمی

در پیش افسردگی ، اضطراب و استرس و سوءمصرف تنی های روان( . نقش نارسایی هیجانی و شاخص1393بهزاد اسبقی ،  ) -

 کننده مواد.

ای در دختران فراری و غیرفراری شهر ( ، مقایسه ابعاد شخصیت استرس ادراك شده و راهبردهای مقابله1392خبیری، اعظم ) -

 تهران.

 پ یازدهم.( مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چا1392دالور علی )-

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی اضطراب در دختران  بیمار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  (.1395قنبری هاشم آبادی ، ف )-
 .5۴-3۴دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد اراك ، صص

دانشجویان. فصلنامه (، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش اضطراب 1397کاکاوند، الف. پارسامنش، ف)-

 .133-1۴5علوم رفتاری، 

                                                                                                                                                   .    PTSDهای زندگی و حل مسئله اجتماعی همسران جانبازان دچار( بررسی  تأثیر آموزش مهارت1398پور،  علی )مهران -

  

 - Bodenmann G, Shantinath SD. (2010) the couple coping Enhancement Training (CCET): A 

new approach to prevention of marital distress based upon stress and coping. FAM Relate; . 

  - Oglesby, ,S,. Jr. and G. B. (1970) Nichols, Electrostatic freczpitution.Nev York: Marcel 

Dekker, 1978. W. Hermstein, Archiv Fur Electrotech., vol. 45, pp. 209-279,   

- Orlee, B., Joiner, T, E., ghedano, J ,E & Telch, M , J.(1980). The schema questionnaire 

investigation of psychometric prooerties and the hierarchical and structure of measure of 

maladaptive schema. Cognitive therapy and research. Vol 19. pp 295-301. 
 - P.A. Lawless, K. J. McLean, L. E. Sparks, and G. H. Ramsey, (1980)“Negative corona in 

wire-plate electrostatic precipitators. Part I: Characteristics of Individual tuft-corona 

discharge,”J. Electrostatics, vol. 18, pp. 199-217,.  
-Hetees  G, Charvoz L, Cina A. Widmer, K. 2001; Prevention of marital distress by enhancing 

the coping skills of couples: 1-year follow-up study.Swiss J Psychol 60(1): 3-10. 

-Jorum m. Lavalleed ( 1994). Exploring life skilly need of bvitisn adojescent ath let esc 

psychologn of sport and Exerlise. 

-Racin, C, A.( 2016). Dose religious coping moderate the relationship between early 

maladaptive schemas and negative trait effect, college adjustment , and alcohol use: 

unpublished doctoral dissertation. New York University. 

-Semonez, G(1997). Balancing work and relationship: couples coping enhancement training 

(CCET) in the workplace. Appl Psychol; 57: 71-89. 

-Wheaton MG, Berman NC, Abramowitz JS. (2010)The Contribution of Experiential 

Avoidance and Anxiety Sensitivity in the Prediction of Health Anxiety. J Cogn 

Psychother.;24(3):229-39. 

 

 

www.rabinia.com

Rabinia.com


